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MEGAFON 
 
 
Popis: Megafon je univerzální produkt pro použití v mnoha odvětvích včetně bezpečnosti, sportu, rekreace, 
stavebnictví, hasiči, policie, armády a využijí jej např. také průvodci, modeláři, pořadatelé a další. 
 
Začínáme: Rozbalte krabici a zkontrolujte její obsah. V balení by jste měli mít: 
 
- Megafon s popruhem   - Návod k obsluze 
 
UPOZORNĚNÍ – Magafon je zabalen v plastovém sáčku. Tento může být nebezpečný. Hrozí nebezpečí 
udušení. Držte tedy sáček mimo dosah malých dětí. 

 
Důležitá upozornění: 

 
Prosím přečtěte si následující instrukce před použitím tohoto výrobku. Pokud budete megafon předávat dalším 
osobám, předejte jim vždy i tento návod. Pečlivě jej tedy uschovejte pro další použití. 
 
1. Bezpečnost: Tento přístroj může být nepříjemný nebo způsobit poškození sluchu, pokud je zaměřen přímo na 
hlavy jiných osob. Zejména při funkci sirény! 
 
2. Baterie: Pokud je přístroj nepoužit po dlouhé časové období (měsíc a více), vyjměte baterie. Po delší době 
baterie mohou vytéct a způsobit korozi na kontaktech což může způsobit že bude produkt fungovat špatně nebo 
vůbec ne. 
 
3. Prostředí: Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle nebo v extrémním horkém nebo studeném 
prostředí po delší dobu. Může dojít k poškození. 
 
4 Čištění: K odstranění nečistot a mastnoty používejte pouze neutrální prostředky na bázi saponátů. 
Nepoužívejte organická rozpouštědla. 
 

Návod k použití: 
 
1. Instalace baterií. Ujistěte se, že vypínač je v poloze 'OFF' a ovládání hlasitosti je na minimurn. Stiskněte 
tlačítko baterie (Viz obrázek) a otevřete kryt baterií.  Vložte  6ks  článek typu 'D' vždy po 2ks do příslušných 
pozic a pečlivě dbejte na dodržení polarity  kladného (+) a záporného (-) dle označení. 
 
2. Zapnutí. Ujistit, že  siréna tlačítko SIREN/SPEECH je v pozici 'vypnuto ' a je tedy v režimu řeč. (viz obr.). 
Stiskněte tlačítko napájení a hovořte  do mikrofonu s ústy vzdálenými přibližně jeden palec (25mm). Postupně 
zvyšujte hlasitost páčkou VOLUME na požadovanou úroveň. Doporučuje se, aby tento test být dělán venku. 
 
Chcete-li použít sirénu, snižte nejprve hlasitost na minimum. Pak stiskněte tlačítko SIRENE a poté nastavte 
hlasitost na potřebnou úroveň.  
 
 

Technické údaje: 
 

Výkon:    15 wattů, RMS, 20 W maximum 
Mikrofon:   elektretový 
Ovládání hlasitosti:  plynulé pro řeč i sirénu 
Efektivní Vzdálenost:   300 metrů (1.000 stop) 
Napájení:   'D' Ni-Cad dobíjecí baterie (6) 
Využití na jedno nabití:  Při běžném používání 6 hodin , nepřetržitého provozu 3 hodiny. 
Rozměry:   Tlampač průměr 7,5 "(190 mm), Délka 13 "(330 mm) 
Hmotnost:   4,4 libry (1,9 kg) s bateriemi 


